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Questionamento
acerca
da
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da remuneração designada como
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cálculo da Gratificação de Atividade
Executiva - GAE.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
MP

INTRANET

eGOVERNO MANTÉM REDUÇÃO
DIÁRIAS E PASSAGENS EM MAIO

DO

GASTO

COM

20/06/2011
“A Administração Federal está fazendo o dever casa para reduzir
pela metade os gastos da máquina pública estabelecido pelo
governo para este ano. No que se refere ao desembolso com
diárias e passagens aéreas, o resultado obtido em maio mantém a
curva decrescente iniciada em fevereiro”.
MP

INTRANET
20/06/2011

PLANEJAMENTO AUTORIZA NOVAS NOMEAÇÕES PARA
O BANCO CENTRAL
“O Ministério do Planejamento liberou nesta segunda-feira, por
meio da Portaria nº 162, do Diário Oficial da União, a realização
de 130 convocações para os cargos de analista, técnico e
procurador do Banco Central relativos a dois concursos públicos
autorizados em 2009”.

MP

INTRANET
21/06/2011

MP AUTORIZA REINTEGRAÇÃO DE MAIS 27 ANISTIADOS
COLLOR
“Ministério do Planejamento autorizou o retorno ao serviço
público federal de 27 ex-funcionários demitidos durante o
Governo Collor e anistiados pela lei nº 8.878/94. A autorização foi
concedida por meio de portaria publicada hoje no Diário Oficial
da União (DOU)”.

INTRANET
22/06/2011

ENCONTRO ORIENTA SOBRE GRATIFICAÇÃO
ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO

POR

Com a participação de cerca de cem representantes de 58 órgãos
do Sipec (o Sistema de Pessoal Civil da administração pública
federal), foi realizado no auditório-térreo do Ministério do
Planejamento o Encontro para Orientações Sobre a Gratificação
por Encargo de Curso ou Concurso (GECC).

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
STF

INFORMATIVO
N. 631
PERÍODO:
13 a 17/06/2011

EMPREGADO PÚBLICO ESTRANGEIRO E O PRINCÍPIO
DA ISONOMIA O disposto no § 6º do art. 243 da Lei 8.112/90
(“Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na
qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da
União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime
especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28
de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, exceto os contratados
por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados
após o vencimento do prazo de prorrogação. ... § 6º Os empregos
dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público,
enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a
integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou entidade, sem
prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se
encontrem vinculados os empregos.”) não afronta o princípio da
isonomia. Com esse entendimento, a 2ª Turma desproveu agravo
regimental interposto de decisão do Min. Joaquim Barbosa, proferida
nos autos de recurso extraordinário, do qual relator, em que
pretendido o reconhecimento de vínculo estatutário de estrangeiro
com universidade federal da qual integra o quadro técnico desde
1966. Reputou-se que, até o advento das Emendas Constitucionais
11/96 e 19/98, o núcleo essencial dos direitos atribuídos aos
estrangeiros não abrangia o direito à ocupação de cargos públicos
efetivos na Administração Pública, conforme redação anterior do art.
37, I,da CF, que contemplava somente os brasileiros. Concluiu-se
que a norma ora impugnada encontrar-se-ia em consonância com o
texto constitucional, à época, e deveria permanecer em vigor até a
instituição de lei que atribua eficácia ao atual dispositivo
constitucional.
RE 346180 AgR/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, 14.6.2011. (RE346180)

NOTÍCIAS
DE
20 A 24 DE
JUNHO DE 2011

RJ PEDE SUSPENSÃO DE LIMINARES QUE DETERMINAM
POSSE DE CANDIDATOS REPROVADOS EM CONCURSO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
STJ

INFORMATIVO
N. 0476
PERÍODO:
06 a 10/06/2011.

ANISTIA. CARREIRA. DIPLOMATA. O impetrante, apesar de
ser aprovado em sucessivos exames iniciais para ingresso na carreira
diplomática, sempre se viu excluído dos certames pela comissão
responsável por entrevistá-lo, a qual persistia em considerálo inapto.
Sucede que, mediante a concessão de mandado de segurança pelo
extinto TFR, foi-lhe autorizada a participação nos exames finais e,
aprovado, ingressou, ao final, na carreira diplomática. Após,
requereu a concessão de anistia política, que lhe foi concedida.
Contudo, diante da renitência da Administração em conceder-lhe o
reposicionamento na carreira, formulou novo mandamus. Nesse
contexto, a Seção reafirmou sua jurisprudência (acorde com a do
STF) de que é direito do servidor anistiado político, civil ou militar,
a promoção por merecimento independentemente de análise
subjetiva (aprovação de cursos ou avaliação do merecimento),
bastando a observância dos prazos de permanência na atividade
previstos em lei ou regulamento, o que também se aplica ao
impetrante. Assim, ao constatar-se que grande parte dos integrantes
da turma de formatura a qual ele deveria primeiro compor hoje são
ministros de segunda classe e que ele, em 2004, já reunia as
condições necessárias a ser promovido à classe de conselheiro, está
demonstrado seu direito líquido e certo ao reenquadramento no cargo
de ministro de segunda classe do quadro permanente da carreira
diplomática (art. 53 da Lei n. 11.440/2006). Precedentes citados do
STF: RE 165.438-DF, DJ 5/5/2006; AgRg no AI 138.331-DF, DJ
11/10/1991; do STJ: REsp 769.000-RJ, DJ 5/11/2007, e REsp
701.919-DF, DJ 18/6/2007. MS 15.005-DF, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, julgado em 8/6/2011.
PAD. DEMISSÃO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. Foi
imposta à impetrante a pena de demissão pela prática de advocacia
administrativa enquanto exercia a chefia do setor de RH de órgão
público. A conduta apenada consistia no uso de procuração firmada
por uma aposentada para proceder a seu recadastramento anual na
repartição que a impetrante administrava, visto que é vedado ao
servidor atuar como procurador ou intermediário em repartições
públicas, salvo se diante de benefício previdenciário ou assistencial
de parente até o segundo grau, cônjuge ou companheiro (art. 117, XI,
da Lei n.8.112/1990). Apurou-se, também, que, sem o abrigo da
procuração, por vezes considerou como verdadeiras as assinaturas da
aposentada apostas em seu recadastramento, rubrica que não
condizia com a original constante de seus assentos funcionais.
Diante disso, a Seção entendeu que a demissão impingida caracteriza
ofensa ao princípio da proporcionalidade e ao que dispõe o art. 128
da referida lei. Pesam os fatos de que não há gravidade na atuação da
impetrante; ela não se valeu do cargo em proveito próprio ou de
outrem; nem sequer existe lesão aos cofres públicos; agiu para
manter benefícios que eram efetivamente devidos à aposentada; não
houve intermediação ilícita que envolva outros agentes da
Administração; não foi imputada qualquer outra infração disciplinar
à impetrante e ela não ostenta maus antecedentes funcionais.
Dessarte, a segurança foi concedida para anular a portaria que a

demitiu e determinar sua reintegração com todos os direitos do
cargo, sem prejuízo a que se lhe aplique outra penalidade menos
gravosa. Anote-se, por fim, ser possível ao Judiciário examinar a
motivação do ato que impõe pena disciplinar ao servidor, isso com o
desiderato de averiguar se existem provas suficientes da prática da
infração ou mesmo se ocorre flagrante ofensa ao princípio da
proporcionalidade, tal como ocorreu na hipótese. Precedentes
citados: MS 12.429-DF, DJ 29/6/2007, e MS 13.091-DF, DJe
7/3/2008. MS 14.993-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, julgado em 8/6/2011.
CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS. CORREÇÃO. PROVA.
O impetrante, participante de concurso para o preenchimento de
cargo público, alega, entre outras considerações, que o edital não
apontou os critérios de correção da prova de redação a que se
submeteu, pois esses se mostram amplos a ponto de não permitir
qualquer controle por parte dos candidatos: não se sabe qual peso ou
faixa de valores para cada quesito, o conteúdo de cada um deles ou o
valor de cada erro. Isso é agravado pela constatação de que não há
sequer uma anotação na folha da redação do candidato que seja apta
a embasar os pontos obtidos, salvo alguns apontamentos quanto a
erros de português. Assim, é patente que o ato administrativo em
questão revela-se sem motivação idônea, razão para considerá-lo
inválido. Sucede que o concurso em testilha já foi homologado há
quase um ano, ultimada até a decorrente posse dos demais
aprovados, não havendo como determinar uma nova correção da
prova (motivação posterior que prejudicaria todo o concurso).
Anote-se que o impetrante foi eliminado do certame em razão de
meio ponto e que ele mesmo formula pedido alternativo de que lhe
seja concedida a pontuação mínima para ser aprovado. Daí se
considerar que esse pequeno acréscimo em sua nota sana a nulidade
de maneira mais proporcional aos outros candidatos e ao concurso
como um todo. Assim, tem-se por aprovado o impetrante, mas para
ocupar a última colocação entre os aprovados, com o fito de evitar
que a coisa julgada na ação atinja terceiros que não estão elencados
nos autos. RMS 33.825-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 7/6/2011.

